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10.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een speciaal welkom aan het nieuwe lid van de (P)BBMR-VO, Kim Hellingwerf PRO Almere. Zij is
onderwijsassistente en is al 3 jaar lid van de MR van PRO.
11.

Vaststellen agenda

In verband met de aanwezigheid van Mark Manders wordt eerst punt 15 van de agenda behandeld.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
12.

Verslag Overlegvergadering 9 juli 2018 en actielijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Het jaarverslag in verband met de klachten is door de BBMR-VO ontvangen en als bijlage bij deze
agenda gevoegd.
Onder punt 13 is gesproken over het opstellen van een HR kader brief. Daarmee is bedoeld de kader
nota die het inhoudelijke kader gaat vormen voor het formatieproces schooljaar 2019-2020.
13.

Medezeggenschapsstructuur

Het CvB geeft aan dat de projectgroep voortvarend aan de slag is gegaan en het CvB heeft enorme
waardering voor deze voortvarendheid. Het CvB bevestigt zich goed te kunnen vinden in de door de
projectgroep voorgestelde denklijn. Deze past in wat er in het voortraject met elkaar is gedeeld. De
grote lijnen en uitgangspunten vinden breed draagvlak bij het CvB. De precieze uitwerking zal nog
een hele klus zijn. De extern begeleiders hebben er volgens het CvB ook vertrouwen in. Het
inbouwen van een tweejaarlijkse herbevestiging van de structuur biedt bovendien evaluatie
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mogelijkheden.
Het CvB geeft aan dat ze de vierde bijeenkomst (12 juni) van de werkgroep gedeeltelijk heeft
bijgewoond. Bij die bijeenkomst is besproken hoe van de eerste houtskoolschets naar een
voorgesteld organogram gekomen is. Het doel is om medezeggenschap te creëren op centraal
niveau, rondom bevoegdheden die op centraal overkoepelend niveau aan de orde zijn. Belangrijk
daarbij is om te bekijken welke bevoegdheid op welk niveau moet liggen. Waar staan we en waar
lopen we in de medezeggenschap tegenaan. Het CvB heeft de werkgroep geen dichtgetimmerde
opdracht meegegeven.
14.

Koersplan

Het koersplan vordert. Alle geplande bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Op 4 september heeft
de bijeenkomst voor de medezeggenschap plaatsgehad. De laatste bijeenkomst was een bijeenkomst
met externe relaties (onder andere collega besturen en maatschappelijke partners). Deze
bijeenkomst is zeer goed bezocht. De BBMR-VO heeft het CvB verzocht om een tussenstap in het
proces in te bouwen, zodat de BBMR-VO met het CvB van gedachten kan wisselen over het conceptkoersplan en eventuele inbreng van de BBMR-VO kan worden verwerkt in het concept-koersplan.
Het CvB komt aan dit verzoek tegemoet. Een extra overlegvergadering zal plaatsvinden op 29
oktober. Tijdens deze overlegvergadering zal ook de GMR-PO aanwezig zijn. In november zal daarna
het concept-koersplan ter instemming aan de BBMR-VO worden voorgelegd.
De BBMR-VO geeft aan behoefte te hebben aan een koersplan met daarin concrete, meetbare
doelstellingen, zodat aan de hand van realisaties getoetst kan worden in hoeverre deze
doelstellingen bereikt worden/zijn. Dat is niet alleen van belang voor de medezeggenschap, maar
ook voor de herkenbaarheid van de resultaten voor de stakeholders. Het CvB geeft aan dat de vraag
hoe concreet het koersplan moet zijn en op welk niveau, inderdaad onderwerp van gesprek is. Het
koersplan geeft de strategische koers weer en de vertaling daarvan zal in schoolplannen en
jaarplannen concreet moeten worden. Het CvB is nog zoekende naar waar het koersplan concreet
moet zijn en waar dat minder kan.
Het CvB geeft aan dat de input van de bijeenkomsten met de medezeggenschapsraden en met de
leerlingen schriftelijk is vastgelegd en door het CvB wordt meegenomen in het koersplan. Er komen
echter geen formele verslagen van die bijeenkomsten die teruggaan naar de deelnemers.
15.

AVG

Mark Manders, rector OVC geeft een toelichting op bijlage 7f, ‘Gebruik apps ter verbetering
kwaliteitszorg ASG-VO’. De app berekent de resultaten van een leerling op individueel leerling
niveau. Als docent zie je zo snel hoe je leerlingen het doen, ook bij andere vakken (early warning).
Voorheen was dat pas te zien als de rapporten klaar waren. De app maakt het voor docenten sneller
inzichtelijk of er iets misgaat bij de leerlingen en de docent kan daardoor sneller bijsturen. Er zijn niet
meer gegevens te zien dan in het huidige systeem, de gegevens zijn alleen sneller op individueel
leerling niveau inzichtelijk. Het is essentieel voor de kwaliteit van de ASG scholen om op
bestuursniveau een zelfde systematiek te gebruiken en er is binnen het gekozen systeem zeker
ruimte om op schoolniveau eigen keuzes te maken. Er is een training voor docenten en mentoren
ontwikkeld, een ‘train de trainer’ concept. Met de invoering van de app verandert er niet wezenlijk
iets, zodat formele medezeggenschap niet nodig lijkt.
Mark Manders geeft aan dat de gegevens die in de app voor alle docenten beschikbaar zijn ook
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voorheen voor alle docenten beschikbaar waren. Er krijgen dus niet meer, of andere mensen inzage
in de gegevens. De gegevens zijn alleen eerder en overzichtelijker beschikbaar.

De app heeft geen gevolgen voor de beoordeling van docenten. De beschikbare gegevens waren
immers voorheen ook beschikbaar. Via de app kan de sectievoorzitter zien wat de leerlingresultaten
van de verschillende klassen van de sectieleden zijn. Er is (op leerlingresultaatniveau) te zien of je
collega’s al dan niet beter functioneren in vergelijking met andere jaren. De sectievoorzitter heeft
geen ‘beoordelingsrechten’. De app heeft als doel om samen de leerlingresultaten te verbeteren. De
legitimiteit van het systeem staat, wat de betrokken docenten betreft, niet ter discussie.
Vanuit de BBMR-VO wordt aangegeven dat de app op bepaalde scholen wel rumoer heeft
opgeleverd. Waarom krijgen bijvoorbeeld de sectievoorzitters deze inzage? Er is wantrouwen over de
stap daarna. Wat kan de sectievoorzitter doen met de beschikbare gegevens? Het CvB geeft aan dat
de app juist is bedoeld om het voor docenten eerder mogelijk te maken om zelf bij te sturen als er
iets mis gaat. Samen met de sectie kan je dit sneller zien en bijsturen. Voorheen werd te laat
ingegrepen. De sectievoorzitter komt wel in een iets andere positie, maar deze moet met de
docenten het gesprek over de inhoud blijven voeren. Op toetsniveau kunnen de resultaten worden
verbeterd. Met de beschikbare data moet uiteraard wel heel zorgvuldig worden omgegaan en er
moeten niet zonder meer conclusies uit worden getrokken. De sectie zorgt voor een goede verticale
leerlijn en de docenten moeten met elkaar in gesprek blijven over hoe je het met elkaar beter kan
doen. Pas nadat deze gesprekken zijn gevoerd komt eventueel de leidinggevende in beeld. Voor deze
nieuwe rol van de sectievoorzitter worden trainingen verzorgd. De BBMR-VO vraagt of de
sectievoorzitter verplicht is om wat met de informatie te doen. Het CvB geeft aan dat dit per school
kan worden ingevuld. De rol of taak van de sectieleider verandert niet, maar wordt duidelijker. De
BBMR-VO geeft aan dat er wellicht sectieleiders zijn die zich niet toegerust voelen voor die taak die
er toch op lijkt te duiden dat er meer verantwoordelijkheid is voor de sectievoorzitter. Komt er een
nieuwe sollicitatieronde? Het CvB geeft aan dat die ronde al eerder is geweest en benadrukt dat het
met de app vooral begint bij de docent en de mentor. Het CvB geeft aan dat er bij grote secties wel
veel zal veranderen. Het is logisch om dezelfde leerlaag met elkaar te vergelijken. Geopperd werd al
om bijvoorbeeld iedereen in de app sectievoorzitter maken. Die schoolvrijheid blijft bestaan. Het
systeem moet de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. De app geeft medewerkers die data
waarmee ze hun eigen functioneren kunnen verbeteren.
De BBMR-VO geeft aan dat met de app erg naar output wordt gekeken. Cijfers worden vergeleken,
maar klassen zijn niet gelijk. Het CvB geeft aan dat dat de conclusie zou kunnen zijn van het gesprek
binnen de sectie. Kijk over meerdere jaren voor je conclusies trekt. Het gaat niet om afrekenen, maar
om sturing geven. Het CvB vult aan dat dit systeem ook een kwaliteitsgarantie biedt aan ouders.
Hoe de reactie op invoering van de app binnen de scholen zal zijn, zal afhangen van de cultuur van de
school. Het CvB zal zorgen voor begeleiding en handvatten aandragen hoe je de gesprekken binnen
de secties kunt voeren. Het CvB benadrukt nogmaals dat het niet de bedoeling is dat de
sectievoorzitter op de stoel van de teamleider gaat zitten. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor
een aantal secties. De teamleider blijft de vaste leidinggevende. Het CvB is zich bewust van de plaats
die de sectievoorzitter in de organisatie heeft.
16.

Jaarplanning

Het CvB geeft aan dat de jaarplanning wellicht de verwachting wekt dat de begroting en de
meerjarenbegroting als bijlagen beschikbaar zullen zijn tijdens de eerste besprekingen die gepland
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staan in de jaarplanning. Met de jaarplanning komt het CvB tegemoet aan de wens van de BBMR-VO
om de medezeggenschap meer mee te nemen in het begrotings- en meerjarenbegrotingsproces.
Op dit moment is al duidelijk dat de begroting tijdens de vergadering van 19 november nog niet af zal
zijn en dat er dan nog geen bijlage zal zijn om te bespreken. In januari 2019 zal de
meerjarenbegroting 2020-2023 ook nog niet beschikbaar zijn. Het begrotingsproces heeft nu de
hoogste prioriteit. De meerjarenbegroting zit ook in dat proces, maar die wordt afgemaakt na Kerst.
De BBMR-VO benadrukt dat ook als de begroting nog niet af is, de bouwstenen van deze begroting
wel kunnen worden besproken. Ook de bouwstenen van de meerjarenbegroting kunnen worden
besproken, zodat de BBMR-VO meegenomen wordt in de bespreking en de totstandkoming van
beide begrotingen. Ook als er tijdens die besprekingen nog geen eindproduct is.
Het is de verwachting dat de meerjarenbegroting tijdens de vergadering van 25 maart 2019 formeel
zal worden behandeld. De begroting 2019 zal in januari 2019 met de financiële commissie worden
besproken. Er zal nog een afspraak worden gemaakt voor een financiële commissie in november
(vóór de BBMR-VO vergadering van 19 november) om de bouwstenen van de begroting te
bespreken.
17.

Andere punten uit de Raadsvergadering

Afgesproken wordt om de concept-aanbesteding Arbodienst te agenderen voor de BBMR-VO
vergadering van 19 november. In het eerst kwartaal 2019 zal de beoordelingssystematiek worden
geagendeerd. Het CvB vraagt de klankbordgroep HRM om dit onderwerp nader te concretiseren.
Vanuit BHC wordt het CvB erop attent gemaakt dat het wellicht loont om de afval/vuilverwerking
binnen ASG onder de loep te nemen.
In de instemmingsbrief van de PBBMR-VO wordt verwezen naar het verslag van de vergadering van 9
juli 2018 (agendapunt 12 en 13). In de instemmingsbrief wordt aangegeven dat dit deel van het
verslag integraal onderdeel uitmaakt van het besluit van de PBBMR-VO om instemming te verlenen
op het voorgenomen besluit tot vaststelling van het bestuursformatieplan. De instemming is
verleend onder verwijzing naar dit verslag en naar de afspraken die in dit verslag zijn vastgelegd. Het
verslag is vastgesteld in deze vergadering. In het verslag worden de volgende afspraken bevestigd:
“Het bestuursformatieplan moet worden gelezen zoals in de vergadering besproken en zal daarom
door het CvB tekstueel niet worden aangepast. Afgesproken wordt dat de vergaderdata van de
BBMR-VO zullen worden afgestemd op de planning rond het koersplan en de verwachte
meerjarenbegroting. Hierover vindt nog nader overleg plaats tussen de ambtelijk secretaris en de
bestuurssecretaris. De insteek daarbij is dat het concept koersplan in twee rondes ter bespreking
voorligt; eventueel wordt daartoe een extra vergadering gepland. Tijdens de vergadering
daaropvolgend zal de meerjarenbegroting onderwerp van bespreking zijn.”
Het CvB bevestigt dit inderdaad zo begrepen te hebben.
Vanuit de BBMR-VO wordt gevraagd wat er gebeurt met de reserves per school. Heeft de school daar
zeggenschap over? Dit onderwerp komt aan bod bij de behandeling van de ASG begroting 2019.
Het CvB bevestigt dat ASG zich houdt aan de regelingen die gelden ten aanzien van het recht op
transitievergoeding voor personeelsleden die in verband met arbeidsongeschiktheid deels hun baan
verliezen.
Op HP kunnen geen snelkoppelingen worden gemaakt op het bureaublad en dat is erg onhandig. Het
CvB vraagt dat na bij de ICT afdeling en vraagt wat hierin de bandbreedte is.
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HP is blij met de nieuwe rector. De MR heeft echter wel een brief gestuurd aan het CvB, aangezien de
MR niet in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen over deze benoeming. Er heeft wel
iemand uit de MR in de benoemings- en selectiecommissie gezeten, maar dit lid moest wat
besproken was in de commissie wel onder embargo houden, zodat niet de hele MR advies kon
uitbrengen. De MR heeft nog geen antwoord op die brief gekregen. De MR stuurt een brief aan het
CvB met daarin een nadere toelichting op het MR standpunt en daarop zal een reactie van het CvB
volgen.
Het CvB heeft de conceptrapportage van de inspectie ontvangen en deze besproken met de
inspectie. Niet alles wat de inspectie aandraagt wordt door ASG herkend en tijdens het gesprek met
de inspectie is gezocht naar ruimte om de ASG visie op het rapport in het rapport op te nemen. Een
tweede concept volgt en het is de verwachting dat het rapport half december openbaar wordt.
Volgende overlegvergadering: 29 oktober 2018
Actielijst 1 oktober 2018
1

ICT afdeling vragen naar mogelijkheden snelkoppelingen
bureaublad voor docenten en bandbreedte daarin

CvB/bestuurssecretaris

2

Twee bijeenkomsten financiële commissie vastleggen

AS en bestuurssecretaris

3

Schriftelijke reactie CvB op brief OBBMR-VO ten aanzien
van bindend voordrachtsrecht RvT voor ouders

CvB

Voor de agenda 29 oktober 2018:
1. Koersplan
Voor de agenda 19 november 2018:
1. Arboaanbesteding
2. Toelichting medezeggenschapsstructuur mw Stokman
3. Begroting 2019
4. AVG-stukken ter instemming

5

